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                          Temeljem ĉlanka 3. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 

47/90, 27/93.) i ĉlanka 30. Statuta Općine Berek, Općinsko vijeće Berek na svojoj sjednici 

održanoj dana 19.12.2013. g. donijelo je 

 

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI  

OPĆINE BEREK ZA 2013.G. 

Izmjene i dopune br.2 

 

Ĉlanak 1. 

 

                          Ovim Programom utvrĊuju se oblici, naĉin poticanja i promicanja kulture i 

kulturnih djelatnosti, opseg, kvaliteta i naĉin zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za 

Općinu Berek, te obim i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2013.g. 

 

                          Javne potrebe iz stavka 1. ovog ĉlanka poticat će se, promicati i 

zadovoljavati podržavanjem pojedinaĉnih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose 

razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života i vjerski sadržaji. 

 

Ĉlanak 2. 

 

                          U smislu ĉlanka 1. ovog Programa, u Proraĉunu općine Berek za 2013.g. 

osigurava se dio sredstava za ostvarenje djelatnosti i programa pojedinih udruga, te za 

pojedine akcije i manifestacije u kulturi pojedinih udruga i za potrebe vjerskih zajednica  i to 

u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna. 

                          Vrijedan dio kulture  Općine Berek je djelovanje pojedinaca i udruga na 

razliĉitim podruĉjima kulturno-umjetniĉkog stvaralaštva i vjerske zajednice, a to su: 

- Željko Stubiĉan, slikar i pisac 

- Stjepan Legac – stari zanati i slikarstvo 

- Župa Ivanska i Župa Samarica 

- Matica hrvatska 

- Kulturno umjetniĉka društva 

 

 

 



 

 

Ĉlanak 3. 

 

                         Ukupna sredstva navedena u ĉl. 2. ovog Programa planirana u Proraĉunu 

općine Berek za ostvarenje programa javnih potreba u kulturi rasporeĊuju se: 

Djelatnost pojedinaca i udruga kulture                                       5.000,00 

Djelatnost vjerskih zajednica                                                    35.000,00 

 

 

Ĉlanak 4. 

 

Sredstva namijenjena udrugama kulture te za organizaciju kulturnih manifestacija, dostavljat 

će se prema zahtjevima sa definiranim i specificiranim troškovima i prema prilivu sredstava 

u Proraĉun. 

 

Ĉlanak 5. 

 

Udruge su obavezne dostaviti godišnje izvješće o utrošenim sredstvima dotiranih iz 

Proraĉuna općine Berek do 15.03. za prethodnu godinu. 

 

Ĉlanak 6. 

 

Ovaj Program javnih potreba u kulturi općine Berek objavit će se u Općinskom 

glasniku, a primjenjuje se od 01.01.2013.g. Stupanjem na snagu ovog Programa 

prestaje važiti Program potreba u kulturi za 2013., klasa: 400-06/13-01/6, urbroj: 

2123/02-01-13-01 od 08. kolovoza 2013. godine. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE BEREK 

 

Klasa: 400-06/13-01/06  

Urbroj: 2123/02-01-13-02 

Berek, 19. prosinca 2013. 
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